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I Ri







Të jesh prind është diçka e mrekullueshme sot, veçanërisht për 
shkak se fëmija juaj do ta përjetojë gjeneratën e re të MPV. Me 
përmasat e saj të modifikuara dhe linjat e personalizuara, SCENIC 
i ri dhe Grand SCENIC dalin me një dizajn të ri. Dritaret e kthyera 
me akoma më shumë pamje panoramike janë detaje që theksojnë 
dizajnin e një automjeti me shumë qëllime. Duke u pjerrtësuar 
trupi i veturës veçse mund t’i shohim edhe linjat e saj të buta. 
Shinat e çatisë së aluminit kontribuojnë në pamjen e mëndafshtë 
të SCENIC-ut të ri Grand kur shihet nga anash. Një stil i veçantë i 
dritës në pjesën e pasme (në pozicionin horizontal me SCENIC-un e 
ri dhe pozicionin vertikal në Grand SCENIC) konfirmon një dëshirë 
të fortë për risi. SCENIC dhe Grand SCENIC janë revitalizuar ashtu 
që tani, por edhe në të ardhmen, të i ofrojnë familjeve një përvojë 
jashtëzakonisht atraktive të një mjeti me shumë vëllim.

SCENIC dhe
Grand SCENIC i Ri,
MPV të ri-dizajnuar







SCENIC dhe Grand SCENIC i ri dallojnë nga masa. Me fellnet e 
Aluminit 20’’ që kanë pamje dinamike dhe estetike sigurojnë 
shpenzime të ulëta karburanti. Dritat e para në formë C janë 
të pajisura me teknologjinë Full LED Pure Vision, drita më e 
fundit me teknologjinë Edge Light, duke krijuar një efekt 3D, 
një nënshkrimi të veçantë të dritës, si në ditë ashtu edhe 
gjatë natës.

I pakalueshëm
Karakter modern









SCENIC dhe Grand SCENIC i ri, të dizajnuar për të mirën 
e udhëtarëve dhe vozitësve, ofrojnë edhe më shumë 
inovacion. Hapësira e ndriçuar e pasagjerëve me një 
dritare të madhe panoramike të xhamit ofron një hapësirë 
të gjallë që është edhe më e gjerë në Grand SCENIC me 7 
vende. Pajisje të shumta e lehtësojnë jetën e përditshme: 
p.sh. sistemi i adaptimit të ‘‘Renault One Touch’’ lejon 
transformimin e ulëseve të pasme në një dysheme të 
sheshtë për ngarkim të lehtë, të arritur me vetëm një 
kontakt në ekranin e Renault R-LINK 2® (ose duke shtypur 
butonin në bagazh). Tryeza e fundit mobile (e përcaktuar 
në rangun 2 / 3-1 / 3) me vende të posaçme të ulëses së 
pasme mundëson ulje më të mirë të pasagjerëve.

Hapësira familjare





Vëllimi i hapësirës në Grand SCENIC është 596 l. Përdorimi 
i tij, hapësira dhe përshtatshmëria jep përshtypje të 
dimensioneve të reja. Poashtu, me 7 ulëset ofron lehtësisht 
transportin e të gjithë familjes. Përveç kësaj, mund të 
shtrini karrigat e fundit që të fitoni edhe më shumë 
hapësirë për ngarkim. Me pjesën ndarëse mund t’i fshihni 
ose organizoni gjërat tuaja.

Hapësira madhore
për zgjedhje ideale



Sirtari i thjeshtë me rrëshqitje, Easy Life me hapësirën e saj 13 litërshe, si një pajisje e njohur e SCENIC, mundëson konfigurimin e ndarjen e konzolës qendrore: 
kur e lëvizni përpara ajo destinohet për shoferin, krijon një atmosferë si në një kabinë; kur zhvendoset prapa krijon një hapësirë të përbashkët për të gjithë 
familjen. Pjesa e përparme është një hapësirë e lehtë e magazinimit me një bartëse të mbështetur. Në anën e pasme të ekranit janë dy porta USB, një prizë 
AUX dhe një prizë 12 V pranë ndarjeve. Çdo gjë është aq e thjeshtë sa loja e një fëmije! Një tjetër risi është Easy Life e gjelbër përpara pasagjerit të parë
(11.5l) me funksionin e ftohjes dhe të mbylljes. Organizimi i gjërave personale kurrë nuk ka qenë më i lehtë.

Ide në vendin e duhur







Teknologji me bollëk
Mirë se erdhët në kabinën personale të SCENIC dhe Grand SCENIC të ri! Sistemi i ri multimedial R-LINK 2® është një qendër kontrolli e pajisur me një ekran të 
madh vertikal me prekje 8.7’’. Me intuitën dhe reagimin e saj, ajo ofron qasje në funksione të shumta si MULTISENSE®, duke ofruar pesë mënyra të drejtimit, 
ndriçimit ambiental etj.

Për një udhëtim të lumtur, SCENIC i ri është i pajisur me teknologji të fundit asistimi të makinës që është thelbësore për të garantuar sigurinë dhe komoditetin 
e udhëtarëve. Risi të rëndësishme: sistemi i frenimit emergjent në vozitje të qytetit dhe sistemi ‘‘Njohja e Lodhjes së Vozitësit’’. Ju gjithashtu do të merrni 
një ekran “Head-Up Display” me ngjyra, ku do të shihni të gjitha informatat që ju nevojiten për një udhëtim të sigurt, pa humbur shikimin drejt rrugës.  
Dhe prindërit mund t’a gëzojnë...

* E disponueshme në të gjitha versionet.



Zgjedhja e ngjyrave

E bardhë e ftohtë Bezh Dune Celeste e kaltër E zezë Etoile

E bardhë Perla E kuqe Carmin E kaltër Cosmos E hirtë Platine

E hirtë Casiope E verdhë Miel* E kaftë Vison**

Fotografitë janë simbolike.
* E disponueshme vetëm për SCENIC.
** E disponueshme vetëm për Grand 
SCENIC.



Punëtori kreative

PAJISJET SERIKE

Siguria
 • Sistemi rregullues elektronik për mosbllokimin e 
rrotave ESP + sistemi i tërheqjes së rrotave ASR
 • Sistemi kundër bllokimit të rrotave ABS frenimit 
emergjent me sistemin e distribuimit (EBD)
 • Sistemi aktiv gjatë frenimit emergjent
 • Imobilizator motora
 • Sistemi ndihmës për nisje te naltëze HSA
 • AIRBAG për shoferin dhe pasagjerin
 • AIRBAG anësor para dhe AIRBAG perde
 • Mundësia e ndaljes së AIRBAG-ut para kah pasagjeri
 • Paralajmërues për mos vendosjen e rripit të 
sigurimit (Në të gjitha ulëset)
 • Sistemi për leximin e presionit të gomave
 • Sistemi ISOFIX për ulëset e fëmijeve në ulëset e 
pasme anësore
 • Rrypat e sigurisë trepikësh
 • Rrypat e sigurisë para me paralajmërues për 
mosvendosjen e rrypave
 • Sistemi ndihmës emergjent i frenimit
 • Sistemi paralajmërues për evitimin e aksidentit
 • Sistemi për njohjen e shenjave të rrugës me 
paralajmërim
 • Sistemi aktiv i frenimit emergjent që punon gjatë 
gjithë kohës në qytet për evitimin e shtypjes së 
këmbësorëve 

Rehatia
 • Tregues për ndërrimin e shpejtësisë (vetëm me 
marshin manual)
 • Regullues dhe limitues i shpejtësisë
 • Pasqyret me rregullim elektrik dhe me nxemje 
 • Display informues
 • Fshesë e dyfishtë për pastrim të xhamit
 • KIT për riparimin e gomave

Multimedia
 • Radio Bluetooth, USB, AUX

Komforti
 • AC Klima me filter poleni
 • Konzola qëndrore pa pushuese për dore para me dy 
vende për gota
 • 12 V Priza para tek konzola qendrore
 • Freni automatik i dorës 
 • Dritaret Akustike (jo e mundshme tek motori 115)
 • Xhami i pasëm me nxemje mbi hapësirën e 
bagazhit 
 • Dritaret me manovrim elektrik para - impulsive tek 
shoferi
 • Dritaret me manovrim elektrik mbrapa - kundër 
nxënies së dorës 
 • Mbrojtëse dielli para me pasqyre - pa ndriçim 

 
 

 • Ulëset e pasme me mundësi palosjeje 1/3-2/3 (pa 
mbështetëse për dorë para)
 • Ulëset e para me rregullim këndor dhe të gjatësisë, 
ulësja e shoferit me rregullim edhe të lartësisë
 • Mbështetëse për kokë tek të gjitha ulëset
 • Mbështetëset për kokë me regullim
 • Timoni dhe marshi nga lëkura
 • Çelës me palosje
 • Mbyllje qendrore me teledirigjim 

Dizajni
 • Pasqyret nga jashtë me dritë treguese LED dhe me 
ngjyrë të veturës
 • LED drita ditore në formën C
 • Dritat e para Halogjen
 • Drita e tretë frenuese LED
 • Ngjyra e bardhë e akullt (serike për pajisjet e pakos 
Life)
 • Dritaret e tonizuara
 • Interier me ngjyrë hiri të mbyllët
 • Mveshja nga pëlhura ngjyrë hiri e mbyllët
 • Rrota të çelikut me madhësi 20” me kapakë 
dekorues Vortex

LIFE

Rrota çeliku 20’’ me kapakë dekorativ VortexFotografia është simbolike.



PAJISJET SERIKE

Siguria
 • Renault Karta Hands Free
 • Klima automatike dy zonale
 • Ulëset e para me regullim të lartesisë dhe me 
xhepa në anësore në pjesën e pasme, ulësja e 
shoferit me mundësi regullimit të këndit dhe 
pjsesës shpindore
 • Ulëset e pasme me ndarje dhe palosje 1/3 - 2/3 me 
mbështetëse për dorë (2 vende për gota)
 • Senzorë për reshje shiu dhe për dritat e shkurta e të 
gjata me ndezje automatike
 • Dy ulëse shtesë tek pjesa e tretë (vetëm tek Grand 
SCENIC)
 • 7 Ulëse (vetëm tek Grand Scenic)

Dizajni
 • Drita të mjegulles para
 • Mbrojtëse të diellit me ndriçim para
 • Dritaret akustike dhe atermike  
(vetëm tek Grand SCENIC)
 • Shina mbi kulm (vetëm tek Grand Scenic)
 • Mveshja me ngjyrë hiri të mbyllët
 • Fellne Alumini 20’’ Silverstone

ZEN (LIFE +)

Tapiceri e errët pëlhureFotografia është simbolike.

Fellne alumini 20’’
Silverstone



PAJISJET SERIKE

Siguria
 • Sistemi LDW - sistemi paralajmërues për njohjen e 
vijave të rrugës
 • Paralajmërues për tejkalim të shpejtësisë dhe 
ndërrimin e shiritit të rrugës
 • Senzorë parkimi para dhe mbrapa
 • Sistemi për njohjen e lodhjes së shoferit
 • Ekran informues në instument tabelë - Teknologji 
TFT 
 • Sistemi Multi-Sense®
 • Skenari mikëpritës Renault

Multimedia
 • Sistemi multimedia R-Link 2 me ekran 7” me prekje
 • Hartat e Europës
 • Lidhje interneti

Dizajni
 • Mveshja me ngjyrë hiri të mbyllët me kombinim 
lëkure-pëlhurë (imitim)
 • Fellne Alumini 20’’ Exception

Komforti 
 • Ulëset e para me rregullim të lartësisë, gjatësisë, 
këndit dhe pjesës shpindore me një raft nga pjesa e 
pasme; ulësja e pasagjerit me mundësi të palosjes
 • Ulëset e pasme me ndarje 1/3 - 2/3 me 
mbështetëse për dorë me (2 vende për gota) me 
sistemin e regullimit të palosjes së ulëseve me 
sistemin One Touch
 • Mbrojtëse dielli për dritaret e pasme 
 • Pasqyret me rregullim elektrik, me nxemje dhe me 
ngjyrë të veturës si dhe me palosje elektrike me 
ndriçim LED
 • Konzola qëndrore me pushuese dore në pjesën e 
pasme me dalje AUX dhe dy priza për 2 USB kyçje
 • 12 V priza mrapa (në pjesën e pasme të konzolës 
qendrore)
 • Magazina Easy Life me ndriçim dhe me ftofje

INTENS (ZEN +)

Pëlhurë e errët e kombinuar me lëkurë 
artificiale

Pëlhura të qëndisura në kombinim
me lëkurë artificiale *

Tapiceri prej lëkure të zezë *Fotografia është simbolike. Tapiceri prej lëkure ngjyrë të qelë *

Fellne alumini 20"  
Exception 

* Opcionale



BOSE® (INTENS +)

Fellne Alumini 20"  
Quartz

Pëlhurë e errët e kombinuar me lëkurë 
artificiale

Tapiceri prej lëkure të zezë * Tapiceri prej lëkure me ngjyrë të qelë *

* Tapiceri opsionale

Fotografia është simbolike.

PAJISJET SERIKE

Siguria
 • Ulëset e para me rregullim të lartësisë, gjatësisë, 
këndit dhe pjesës shpindore me një raft nga pjesa 
e pasme
 • Ulësja e shoferit me rregullim elektrik të pjesës 
shpindore dhe me tastin për masazhë në ulësen e 
shoferit 
 • Ulësja e pasagjerit me mundësi të palosjes
 • Mbështetëset Relax para për kokë 
 • Mbështetëset e pasme Grand Comfort
 • Pasqyret e pasme me vetë-errësim

Dizajni
 • Karoseria Dyngjyrëshe
 • Pasqyret e jashtme me drita LED treguese dhe me 
ngjyrë hiri metalike  
 • Dritat para Full LED Pure Vision 
 • Timoni me mveshje nga lëkura Nappa
 • Dritare të errësuara mbrapa
 • Interieri me ngjyrë hiri të mbyllët Bose
 • Fellne Alumini 20’’ Quartz

Multimedia
 • Sistemi multimedia R-Link 2  me ekran me prekje 
8,7’’ + BOSE® Surround Sound System + R-Sound 
efekt



Specifikat
TIPI I MOTORIT Energy TCe 115 Energy TCe 130 Energy dCi 95 Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC

VERSIONI Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic

Lloji i karburantit Benzin Benzin Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel
EURO norma Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Tërheqja me rrotat 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD
Mënyra e rrotullimit të motorit Zingjiror Zingjiror Rrip dhëmbëzor Rrip dhëmbëzor Rrip dhëmbëzor Zingjiror Zingjiror

MOTORI
Ndërtimi Blloku nga Alumini - 4 cilindra Bllok nga çeliku i 

fortë - 4 cilindra
Bllok nga çeliku i fortë

- 4 cilindra
Bllok nga çeliku i fortë

- 4 cilindra
Bllok nga çeliku i fortë

- 4 cilindra
Bllok nga çeliku i fortë

- 4 cilindra
Vëllimi (cm3) 1198 1198 1461 1461 1461 1600 1600
Numri i cilindrave / valvulave 4 / 16 4 / 16 4 / 8  4 / 8  4 / 8 4 / 16 4 / 16
Fuqia maksimale kW (KF)
në rrotullime momentale(o/min)

85 (115) / 4500 97 (130) / 5500 70 (95) / 4000 81 (110) / 4000 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000 118 (160) / 4000

Fuqia maksimale momentale Nm
(m.kg)në rrotullime momentale (o/min)

190 / 2000 205 / 2000 240 260 260/1750 320 360

Sistemi Stop & Start me mbledhjen e energjisë 
gjatë frenimit 

DA DA DA DA DA DA DA

NDËRRUESI
Tipi i ndërruesit Manual Manual Manual Manual Automatik EDC me

 fraksion të dyfishtë
Manual Automatik EDC me

 fraksion të dyfishtë
Numri i shpejtësive 6 6 6 6 7 6 6

EFIKASITETI
Koeficienti i rezistencës së ajrit  SCx 0,760 m² 0,780 m² 0,760 m² 0,780 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m²
Shpejtësia maksimale (km/h) 185 183 190 188 175 183 183 190 200
400 m D.A. (s) - - - - - - - - -
1000 m D.A. (s) 34 34,4 32,8 32,9 36,5 34,2 34,1 33 32,1
0-100 km / h (s) 12,3 13 11,4 11,9 13,7 12,4 12,4 11,4 10,7
Shpejtësia e arritur në: 80 km/h - 120 km/h (s) 
në shpejtësinë 4/5

10,9 / 14,9 11,2 / 15,5 9,9/14,1 10,2/14,1 12,1/15,6 11/14,2 10,9 8,9/10,7 8,7

SHPENZIMET DHE EMETIMET
CO2 Emetimet në vozitje të kombinuar (g / km) 129 136 129 136 100 100 104 104 104 116 119 118 122
Shpenzimet në Kombinim (l / 100km) 5,8 6,1 5,8 6,1 3,9 3,9 4 4 4 4,5 4,6 4,5 4,7
Shpenzimet në Qytet (l / 100km) 7,2 7,5 7,2 7,5 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 5,1 5,3 5 5,3
Shpenzimet në rrugë të hapur (l / 100km) 5 5,3 5 5,3 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4
Rezervuari (l) (GOM = 65L) 52 53 52 53 52 52 53 52 53 52 53 52 53
CO (g/km) 0,2458 0,3466 0,2458 0,3466 0,1127 0,1127 0,1127 0,0839 0,0839 0,2528 0,2528 0,3463 0,3463
THC (g/km) 0,0298 0,0424 0,0298 0,0424 - - - - - - - - -
NOx (g/km) 0,0248 0,0269 0,0248 0,0269 0,0308 0,0308 0,0308 0,0219 0,0219 0,0459 0,0459 0,0723 0,0723
Emetimet e grimcave (g/km) - - - - 0,00058 0,00058 0,00058 0,0003 0,0003 0,00083 0,00083 0,00024 0,00024
Numri pastrimit në (x 10 11) 10,56 14,7 10,56 14,7 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,14 0,14 0,03 0,03

SISTEMI I MONITORIMIT TË KONSUMIT 
ECO mode PO PO PO PO PO PO PO

MEKANIZMI I TIMONIT
Tipi i timonit Servo Elektrik Servo Elektrik Servo Elektrik Servo Elektrik Servo Elektrik Servo Elektrik Servo Elektrik
Ø Rrethrrotullimi (m) 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,39

FRENIMI
Para: Disqe me ftofje  (DV) (mm) Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28

MBRAPA: Disqe normale (DP) (mm) Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11
Sistemi i frenimit emergjent aktiv PO PO PO PO PO PO PO
Sistemi elektronik i stabilitetit të rrotave - ESP PO PO PO PO PO PO PO

GOMAT
Madhësia standarde e gomave 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20

PESHA (KG)
Pesha e zbrazët e veturës (MVODM) min/max 1428 1495 1430 1485 1430 1430 1532 1501 1540 1540 1601 1539 1660
Pesha maksimale për ngarkesë (MMAC) 2031 2244 2021 2252 1996 2046 2298 2097 2306 2123 2354 2133 2378
Pesha maksimale me ngarkesë me gjithë veturë (MMAC) 3531 3660 3521 3752 3496 3546 3798 3597 3806 3623 3854 3633 3878
Pesha maksimale me rimorkio me frenim 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Pesha maksimale me rimorkio pa frenim 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Pesha maksimale për ngarkesë mbi kulm 80 80 80 80 80 80 80

- = e disponueshme më vonë



Dimensionet SCENIC

Përmasat (mm)
A Gjatësia e automjetit 4406
B Distanca ndërmjet gomave 2734
C Hapësira e gomës para deri tek pjesa e përparme 931
D Hapësira e gomës para deri tek pjesa e pasme 741
E Gjerësia në mes të gomave para 1602
F Gjerësia në mes të gomave prapa 1596
G Gjerësia e automjetit pa pasqyrat e jashtme 1866 
G1 Gjerësia e automjetit me pasqyra të jashtme 2128
H Lartësia e veturës (pa bagazh të hapur) 1653
H1 Lartësia e automjetit (me bagazh të hapur) 2069
J Lartësia e automjetit të zbrazët 686
K Lartësia e shasisë 170

Përmasat (mm)
L Hapësira në zonën e gjurit në ulëset e pasme 212
M Gjerësia e ulëseve përpara 1526
M1 Gjerësia e ulëseve prapa 1488
N Gjerësia e shtyllave përpara 1494
N1 Gjerësia e shtyllave të pasme 1388

P Lartësia prej ulëseve para deri tek çatia,
(çati panoramike e thjeshtë / fikse) 918 / 923

P1 Lartësia prej ulëseve prapa deri tek çatia,
(çati panoramike e thjeshtë / fikse) 869 / 856

Y Gjerësia e bagazhit të hapur
(në gjerësinë maksimale të hapjes) 910 / 1069

Përmasat (mm)

Y1 Gjerësia e hapjes së bagazhit në pjesën e 
poshtme 1043

Y2 Gjerësia e brendshme e bagazhit 1092

Z Lartësia e e bagazhit
Lartësia e ndarjes së bagazheve nën rafte

773
580

Z1 Hapësira e bagazhit prapa ulëseve të pasme 
(nën raft / në dysheme) 625 / 870

Z2
Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të 
përparme (pa palosjen e mbështetëses së 
pasagjerit)

1688

Z3 Gjatësia maksimale e ngarkesës
(pjesët e para dhe të pasme të palosura) 2618

Vëllimi
Vëllimi i trupit nga VDA (dm3)
(vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2) 506

Vëllimi i bagazheve (litra)
(vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2) 572



Dimensionet Grand SCENIC

Përmasat (mm)
A Gjatësia e automjetit 4634
B Distanca ndërmjet rrotave 2804

C Hapësira e gomës përpara deri tek pjesa e 
përparme 931

D Hapësira e gomës para deri tek pjesa e pasme 899
E Gjerësia ndërmjet rrotave para 1602
F Gjerësia ndërmjet rrotave prapa 1596
G Gjerësia e automjetit pa pasqyra të jashtme 1 866
G1 Gjerësia e automjetit me pasqyra të jashtme 2 128
H Lartësia e veturës (pa bagazh të hapur) 1655
H1 Lartësia e veturës (me bagazh të hapur) 2062
J Lartësia e automjetit të zbrazët 680
K Lartësia e shasisë 160

Përmasat (mm)
L Hapësira në zonën e gjurit në ulëset e pasme 255
L1 Hapësira në zonën e gjurit në ulëset rendit të 3’te 128
M Gjerësia e ulëseve përpara 1526
M1 Gjerësia e ulëseve prapa në rreshtin e 2’të 1484
M2 Gjerësia e ulëseve prapa në rreshtin e 3’të 1275
N Gjerësia e shtyllave përpara 1494
N1 Gjerësia e shtyllave në rreshtin e 2’të 1417
N2 Gjerësia e shtyllave në rreshtin e 3’të 1218

P Lartësia e çatisë prej ulëseve të para në 14°  
(çati e thjeshtë / fikse panoramike) 918 / 923

Përmasat (mm)

P1 Lartësia e çatisë prej ulëseve të pasme në 14° 
(çati e thjeshtë / fikse panoramike)

 
886/879

P2 Lartësia e çatisë prej ulëseve të treta në 14° 814

Y Gjerësia e hapjes së derës së bagazhit
(në gjerësinë maksimale të hapjes) 896 / 1087

Y1 Gjerësia e derës së bagazhit në pjesën e 
poshtme 1036

Y2 Gjerësia e brendshme e bagazhit 1088

Z Lartësia e derës së bagazhit
Lartësia e pjesës së bagazhit nën fiokë

787
450

Z1 Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të pasme në 
rreshtin 2’të (nën fiokë / në dysheme) 840 / 1074

Z2 Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve para
(pa palosjen e mbështetëses së pasagjerit) 1963

Përmasat (mm)

Z3 Gjatësia maksimale e ngarkesës
(karriget e para dhe të pasme të palosura) 2847

Z4 Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të pasme 
në rreshtin 3 419

Vëllimi
Vëllimi bagazhit me 7 ulëse nga VDA (dm3) 
(zhvendosja e pasme në rreshtin 3) 189

Vëllimi bagazhit me 5 ulëse nga VDA (dm3) 
(zhvendosja e pasme në rreshtin e dytë) 533

Vëllimi bagazhit për 7 vende (litra)
(ndenjësja e pasme e zhvendosur në rreshtin 3) 233

Vëllimi bagazhit për 5 ulëse (litra)
(vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2) 596





Renault SCENIC dhe Grand SCENIC i Ri



Kemi bërë gjithçka brenda mundësive tona që përmbajtja e këtij publikimi të jetë sa më e saktë dhe me të dhënat e fundit. Përmbajtja e këtij publikimi është përgatitur në bazë të paraprodhimit ose prototipeve. Renault, në bazë të politikave të saj për përmirësim 
të vazhdueshëm, mban të drejtën që në çdo kohë t’i ndryshojë specifikat e paraqitura të veturave dhe pajisjeve. Distributorët e Renault, si rregull, informohen me kohë rreth këtyre ndryshimeve. Produktet mund të dallojnë në varësi të tregut individual, dhe 
disa pjesë (standarde, opsionale apo shtesë) mund të mos jenë në dispozicion. Për informacionet e fundit kontaktoni distributorin tuaj lokal. Për shkak të kufizimeve në shtypje, ngjyrat në këtë publikim mund të dallojnë nga ngjyrat reale të jashtme dhe të 
brendshme të veturave të paraqitura. Mbajmë të gjitha të drejtat mbi këtë publikim. Riprodhimi i këtij publikimi, në çfarëdo forme, i tërë apo i pjesshëm, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga grupi Renault, është i ndaluar. AUTO MITA SH.P.K, Departamenti i 
Marketingut, Tetor 2017.

Renault rekomandon  

  Autori fotografisë: M. Schnabel, A. Bernier

Për përvoja të reja me veturat Renault SCENIC dhe Grand SCENIC
vizitoni ueb-faqen www.renault-rks.com
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